
TOREK, 31. 3. 2020 

SLOVENŠČINA 

 NALOGA OPRAVIL-A 

1. Danes se boš učil-a novo črko. Potrebuješ šolsko pisanko.  

2. Na platnici si oglej malo pisano črko d. Pisati se začne pri piki, piše pa 
se z eno potezo. Najprej greš z ročico na vrh trebuščka, proti levi 
strani narišeš trebušček in nadaljuješ z ravno črto do zgornje črte, po 
isti črti se vračaj navpično navzdol do spodnje črte, naredi rahel 
ovinek in zaključi z ročico do srednje črte. 

 

3.  Poglej zapis črke d v prilogi 1. Večkrat s prstom po mizi in po zraku 
zapiši črko d. Upoštevaj vrstni red potez. 

 

4. V šolsko pisanko napiši tri vrstice črke d in prepiši besede iz priloge 2.  
5.  Neobvezna DN: Prepis iz šolskega v domači zvezek.   

 

Priloga 1: 

 

Priloga 2: 
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MATEMATIKA 

 NALOGA OPRAVIL-A 

1. Štej po 1: od 34 do 53, 90 do 100, 65 do 72, 53 do 44, 81 do 75 
Štej po 2: od 78 do 90, 20 do 50, 90 do 70, 42 do 22                   

 

2. Pripravi karo zvezek in odpri na zadnji strani, kjer je stotični kvadrat.  

3.  Pokaži 45. potuj 5 mest v desno. Koliko si dobil-a? 
Pokaži 63, potuj 4 mesta v desno. Koliko si dobil-a? 
(Na podoben način reši še vsaj 10 primerov) 

 

4. Zdaj pa odpri DZ LB na strani 60.  
Pazi pri 9. nalogi. Najprej je bil trak dolg do konca, nato so bel del 
odrezali. To pomeni, da je treba najprej izmeriti celo dolžino viola in 
belega skupaj, nato samo belega, ki ga od celega odšteješ.  

 



5.  Neobvezna DN: Piši v karo zvezek. Naslova ni treba pisati. 
 
___ m - 10 m =  30 m                    ___ cm + 4 cm = 14 cm 
___ cm + 30 cm = 70 cm              ___ m + 20 m = 50 m 
___ cm – 10 cm = 40 cm              ___ cm – 60 cm = 20 cm 
___ m – 20 m = 20 m                   ___ cm + 80 cm = 100 cm 
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SPOZNAVANJE OKOLJA 

 NALOGA OPRAVIL-A 
1. Stopi k oknu ali pojdi na balkon. Opazuj naravo, vonjaj zrak … 

Kaj te spominja na pomlad? (povej sam sebi). Slišiš kakšnega ptička? 
 

2. Tudi živali že čutijo pomlad. Ptički gnezdijo, selivke se vračajo v naše 
kraje, druge živali pa prihajajo iz svojih bivališč. Pojdi pred hišo, blok 
(bodi popolnoma sam ali s kom od domačih) in poglej med travo, na 
pot, deblo. Morda vidiš kakšno mravljo, mušico, deževnika … 

 

3.  Vrni se v hišo. Če imaš dostop do lilibi dežele poišči DZ SPO (kot si 
zadnjič) in vtipkaj strani 72 in 73. Ti dve strani prikazujeta razne živali. 
Preberi in reši naloge samo ustno. Podobne naloge smo že reševali, 
zato, če nimaš dostopa, tega ni treba narediti. NI OBVEZNO. 

 

4. V zvezek za SPO napiši naslov PTICE GNEZDIJO  
5.  Povedi v prilogi najprej preberi, nato jih uredi v pravilen vrstni red. 

Pravilni vrstni red povedi prepiši z malimi tiskanimi črkami v zvezek za 
SPO. 

 

6. Nariši kaj o ptičkih, lahko zalepiš sličice. S starši se pogovori o 
pravilnem odnosu do ptičkov in njihovih gnezd. Zakaj so za nas ptički 
koristni? Se spomniš, ko smo se pogovarjali o sadovnjaku in vrtu – tam 
so ptički zaželjeni. Zakaj? 

 

 

Priloga: 

Na črto označi vrstni red povedi (si predstavljaj).  

___ Jajca grejeta tako, da na njih sedita. 

_1._Samec in samica si zgradita gnezdo. 

___ Samica znese jajca. 

___ Mladiči se izvalijo iz jajc. 

___ Samec in samica hranita mladiče. 

___ Mladiči se učijo leteti. 
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ŠPORT 

 NALOGA OPRAVIL-A 

1. Sam si izberi današnjo nalogo za šport. Pomembno je, da se razgibaš. 
Po vaji pa si temeljito operi roke.  

 

 

 


